pro válečné
veterány

P

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

Objednání
Po - Čt
Pá

od 7:15 do 15:15
od 7:15 do 14:00

Program je zaměřený na prevenci
civilizačních onemocnění.
Prověření zdravotního stavu
má pro prevenci velký význam,
neboť včasný záchyt možného
zdravotního problému značně
zvyšuje šanci na rychlejší
a úspěšnou léčbu, mnohdy
dokáže zcela zabránit rozvoji
choroby.

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ

Program podpory zdraví

objednání telefonicky: 973 202 920
739 574 747
elektronicky:
veteran@uvn.cz
osobně:
Středisko Zelená cesta
(pavilon B3, přízemí)

zelenacesta.uvn.cz

ZELENÁ
CESTA

Organizační pokyny

Doplňující informace

Program je určen válečným veteránům,
kteří již nejsou ve služebním poměru.

V případě snížené soběstačnosti klienta
programu je možné zajistit pro doprovod
ubytování, které je zpoplatněné dle
stanoveného ceníku.
V rámci programu je zabezpečeno stravování
v rozsahu 2 obědy, 1 večeře, ostatní náklady na
stravu jsou v režii klienta.
Parkování je pro účastníky programu zajištěno
bezplatně v areálu ÚVN.
Pokud nemůžete dodržet termín vyšetření,
oznamte to prosím neprodleně telefonicky
(tel: 973 202 920, 739 574 747) nebo elektronicky
(veteran@uvn.cz) a dohodněte si náhradní
termín.

Lze jej absolvovat na základě OBJEDNÁNÍ.
Předkládá se občanský průkaz, průkaz
zdravotní
pojišťovny,
průkaz
nebo
osvědčení válečného veterána.
Program je dvoudenní (ÚT, ST). Zahrnuje
individuálně stanovený harmonogram
vyšetření, závěrečnou lékařskou zprávu
a na základě výsledků vyšetření doporučení
další péče o zdraví.
Mimopražští mají možnost bezplatného
ubytování v areálu nemocnice.
Program je možné absolvovat opakovaně,
nejdříve po 2 letech.

Doporučená vyšetření
Průběh vyšetření
V den zahájení se dostavte v 8:15 nalačno
do Střediska Zelená cesta, pavilon B (vchod
B3), kde obdržíte potřebné informace
a pokyny. Poté podstoupíte vyšetření dle
harmonogramu. Na závěr programu se
uskuteční rozhovor s lékařem, který výsledky vyšetření vysvětlí a vyhotoví aktuální
lékařskou zprávu s doporučením další péče
o zdraví. Budou-li nutná další odborná vyšetření, mohou je klienti tohoto Programu
absolvovat po dohodě v rámci Projektu
Zelená cesta či v jiném zdravotnickém
zařízení.

Vyšetření krve

A1

Vyšetření moči

A1

EKG

B3

RTG srdce a plic

CH2

ECHO srdce
(ultrazvukové vyšetření)

A7

SONO břicha
(ultrazvukové vyšetření)

CH2

Oftalmologické vyš.

A2

Stomatologické vyš.

B2

